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Copos [lefuie[te
]eapa

Num`rul trafican]ilor de
persoane depista]i de poli]ie
a crescut, \n Rom=nia, cu
42% fa]` de anul trecut. |n
primele nou` luni ale acestui
an, poli]i[tii de frontier` au
depistat 161 de cazuri de
trafic de fiin]e umane, fiind
identifica]i 331 trafican]i [i
444 victime.

EVENIMENT
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Uninominal
show
Candidaturile reprezentan]ilor
PNL, PD-L, PSD-PC, PNG-CD
[i UDMR au fost validate
ieri de BEM Bucure[ti.
Zm`r`ndescu se lupt`
cu Elena Udrea [i Lumini]a
Anghel. Felix va fi urm`rit
de protectorul c=inilor
vagabonzi, Mihai
Constantinescu.

EVENIMENT

Dup` ce l-a jumulit
pe Valvis, fostul patron
al Rapidului se preg`te[te
s`-l despoaie [i pe Taher
 Iordanianul vrea
s` se retrag` exact
\n momentul \n care ar fi
trebuit s` preia pachetul
majoritar de ac]iuni  Taher
a mirosit c` fostul patron
\i preg`te[te o capcan`
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Universit`]ile
scuturate
Pre[edin]ia a lansat \n
dezbatere public`, pe site-ul
institu]iei, strategia de
modernizare a Educa]iei.
Profesorii a[teapt` cu nervii
\ntin[i la maxim promulgarea
legii de majorare a salariilor,
\ns` pre[edintele Traian
B`sescu \i mai ]ine \n [ah
p=n` vineri.

ECONOMIC
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Co[marul
dob=nzilor
Dob=nzile de pe pia]a
interbancar` r`m=n ridicate,
cu toate c` momentul
atacului speculativ a trecut.
Cu toate acestea, speciali[ii
sus]in \n continuare c` cel
mai bine este s` te \mprumu]i
\n moneda \n care realizezi
veniturile.

S~N~TATE

Cu toate c` a investit p=n` acum
11 milioane de euro, arabul nu mai e
dispus s` dea niciun ban  „{tie
domnul Copos foarte bine ce trebuie s`
l`murim. Eu nu mai am cum s` bag
bani, e o chestiune de legisla]ie [i alte
lucruri“, ne-a declarat Taher
 Capcana pe care Copos i-a \ntins-o
iordanianului a avut dou` variante  Fie
\i vinde Rapidul lui Taher [i apoi \i face
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Ofensiva BIO
La orice v=rst`, schimbarea
obiceiurilor alimentare este o
arm` puternic` \mpotriva
,,bolilor civiliza]iei”.
Alternativa eco/bio/organic`
(toate desemneaz` de fapt
acela[i lucru) este solu]ia
inteligent` pentru a-]i p`stra
intact`, de-a lungul \ntregii
vie]i, s`n`tatea trupului,
min]ii [i spiritului.

OPINII
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Pre]ul
succesului
duce
la e[ec

Merkel pip`it` de Sarkozy
Cancelarul Angela Merkel
s-a pl=ns la Ambasada
Germaniei din Paris de
modul mult prea amical de a
interac]iona al pre[edintelui
francez Nicolas Sarkozy.

Liderul de la Élysée, sus]ine
Merkel, fie o love[te amical
pe spate, fie \i pune m=na
pe um`r, fie o ia de bra] sau
o cadorise[te cu c=te un
s`rut, noteaz` ziarul ElPais.

Sorin RO{CA ST~NESCU

3,6207 lei
2,7326 lei
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V` vine s` crede]i sau nu,
eu fac acum o afirma]ie
care, mai devreme sau mai
t=rziu, va fi confirmat` de
c`tre to]i protagoni[tii
turnirului electoral pentru
legislativele din perioada
2008-2012. Pre]ul
succesului pentru fiecare
candidat \n parte
este uria[.

Sf. Ierarh Averchie
al Ierapolei, întocmai
cu apostolii; Sfin]ii
7 tineri din Efes

via]a acestuia at=t de grea \nc=t s` \l
determine s` i-l dea \napoi la un pre]
mai mic, fie face \n a[a fel \nc=t tranzac]ia s` nu mai aib` loc  |n acest
caz, Copos ar urma s` primeasc` o
desp`gubire gras`, conform contractului  Fostul patron al Rapidului
a ac]ionat, \n ambele variante ale
planului, prin apropia]ii pe care \i are \n
echip`  Ace[tia au f`cut tot posibilul

www.ziua.ro

SPORT
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ßeful Executivului de la Berlin
a cerut ca dolean]a sa s` fie
transmis` mai departe Administra]iei preziden]iale franceze, sus]in=nd
c` nu este vorba de o respingere
personal`, ci de o chestiune de
diferen]` cultural`. Potrivit cotidianului elve]ian Le Matin,
„atingerea fizic` nu face parte
din cultura german`, [i cu
at=t mai pu]in din cultura estului
german“. |n plus, Angela Merkel
este [i protestant`, ceea ce
implic` adoptarea unei anumite
distan]e \ntre indivizi, o anume
austeritate, at=t \n interior, c=t
[i la exterior. Fosta so]ie a lui
Sarkozy, Cecilia, l-a acuzat pe
liderul de la Élysée, \ntr-o carte
publicat` la \nceputul anului, c`
este un „fustangiu“, un „zg=rcit“,
un „b`rbat care nu iube[te pe
nimeni, nici m`car propriii copii“
[i care are „o real` problem`
de comportament“.
(D.E.)

ca Rapidul s` aib` un comportament
dezastruos care s` fie pus pe seama
noului patron  |n plus, Copos l-a convins pe Taher s` angajeze la club ni[te
[efi care n-au de-a face cu fotbalul
 Schema tactic` i-a reu[it, astfel c`
acum Taher e ca [i scuturat de c=teva
zeci de milioane de euro  Copos
declar` c` tot ce vrea este s` fie
respectat contractul, la punct [i virgul`

Ion BARBU

Sex [i robie
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EVENIMENT

Va reu[i B`sescu s` \l aduc` DA: 30,43%
pe Hayssam \n România? NU: 69,57%

